
 

Finansavimui gauti paraiškų teikimo ir 
vertinimo tvarkos Priedas Nr. 4 
PATVIRTINTA 
 

 

 

 

(Pareiškėjo pavadinimas) 

 

(Pareiškėjo buveinė ir kontaktinė informacija) 
 

PARAIŠKA DĖL FINANSAVIMO  

______________ 

Data 

 

Teikiama: 
      ☒ Pirminė paraiška 
      ☐ Galutinė paraiška 

Visos šioje Paraiškos formoje vartojamos sąvokos, jeigu šioje Paraiškoje specifiškai nėra nurodyta kitaip, atitinka 
sąvokas, vartojamas Paraiškų Lietuvos pagalbos verslui fondo finansavimui gauti teikimo ir vertinimo tvarkoje. 

Duomenis prašome nurodyti paskutinei mėnesio, ėjusio prieš mėnesį, kuomet yra teikiama Paraiška, dienai, jeigu 
specifiškai nėra nurodyta kitaip. 

Paraiškos vertinimo metu, Fondas gali prašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos investicijos ir Pareiškėjo 
priimtinumo vertinimui. 

PAREIŠKĖJO INFORMACIJA: 
Nr.  Prašoma informacija Pareiškėjo atsakymas 

1.  Pareiškėjo įmonių grupė  

2.  Pareiškėjo juridinio asmens kodas  

3.  Pareiškėjo registracijos data  

4.  Pareiškėjo elektroninis paštas  

5.  Pareiškėjo telefono numeris  

6.  Asmens, teikiančio Paraišką arba 
įgalioto teikti Paraišką Pareiškėjo 
vardu, vardas ir pavardė ir kontaktiniai 
duomenys 

 

7.  Pareiškėjo konsoliduotas1 vidutinis 
darbuotojų skaičius (pilno etato 
ekvivalentu):  

 

Paraiškos dieną   

2020 m.   

2019 m.   

8.  Prašoma finansavimo suma:   

Finansavimo sumos apribojimas:  

☒ 2019 m. DU užmokesčio fondas                             EUR 

 
1 Taikant susijusių ir partnerinių įmonių apibrėžimą pagal LR Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą  



 

☐ 25 proc. nuo 2019 metinių 
pardavimo pajamų  

                            EUR 

☐ Individualus likvidumo pagrindimas 
nukentėjusiems sektoriams2 

Pateikiamas 12 mėnesių (18 mėn. – SVV įmonėms) pinigų srautai, 
pagrindžiantys įmonės likvidumo poreikius 

9.  Finansavimo paskirtis ☒ Apyvartiniam kapitalui                       EUR 

☐ Investicijoms EUR 

☒ Kita EUR 
 

10.  Finansavimo forma ☐ paskola 

☐ subordinuota paskola 

☒ juridinių asmenų išleisti skolos vertybiniai popieriai 

☐ juridinių asmenų išleisti nuosavybės vertybiniai popieriai  

☐ skolos instrumentai, galintys turėti akcinio kapitalo požymių 

11.  Siūlomos priemonės prievolių 
įvykdymui užtikrinti ir jų vertės  

 

12.  Nukentėjimas nuo COVID19  

13.  Siūloma Fondo pasitraukimo iš 
Pareiškėjo finansavimo strategija 

 

14.  Asmuo, įgaliotas teikti Pareiškėjo 
informaciją Fondui 

 

15.  Pareiškėjo vadovai3 ir jų duomenys: 

Vardas, pavardė Pareigos Dirba nuo 

   

   

   
 

  

 
2 Taikoma tik labiausiai nuo COVID19 nukentėjusiuose sektoriuose veikiančioms įmonėms 
3 Pareiškėjo vadovais yra laikomi: (i) Pareiškėjo vadovas; (ii) Pareiškėjo vadovo pavaduotojai (jeigu yra); (iii) Pareiškėjo valdybos ir 
stebėtojų tarybos nariai (jei valdyba ir stebėtojų taryba yra sudarytos). 



 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI: 

Nr. Pateiktų dokumentų pavadinimas Reikalavimai formai 
Teikiant 
Pirminę 
paraišką 

Teikiant 
Galutinę 
paraišką 

1. Finansavimo poreikio aprašymas: kam būtų naudojamos Fondo lėšos, kiti 
finansavimo šaltiniai, suplanuotų investicijų atšaukimas ir pan. (Laisva forma) 

  

2. Pareiškėjo finansinė informacija (pagal Priedą Nr. 4.1)   
3. Pareiškėjo balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų prognozės visam finansavimo 

laikotarpiui, įtraukiant 2 paskutinius finansinius metus.  
Pateiktos prielaidos ir pakomentuoti reikšmingi prognozių skirtumai nuo faktinių 
rezultatų. 
Prognozes galima pateikti pagal Fondo šabloną.  

  

4. Kreditorių, kurie turi duoti sutikimą papildomam Pareiškėjo finansavimui, 
atitinkami raštai. 

Gali būti 
neteikiamas 

Originalas 
arba 
patvirtintas 
nuorašas 

5. Patvirtinimas, kad Pareiškėjas nėra laikomas sunkumų patiriančia įmone pagal 
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų 
kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 
ir 108 straipsnius, 2 str. 18 dalies (a), (b) ir (e) punktus (Priedas Nr. 4.2). 
Patvirtinime turi būti patiekiami atitinkamų finansinių rodiklių skaičiavimai. 

Originalas Originalas  

6. Fondo privatumo pranešimo santrauka (Priedas Nr. 4.3) Originalas  Originalas  
7. Patvirtinta Pareiškėjo ir su juo susijusių asmenų struktūros schema (Priedas Nr. 

4.4) 
Pastaba. Schemoje turi būti nurodomi visi juridiniai asmenys, kuriuose 
Pareiškėjas balsų, o taip pat visi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi būti 
atskleisti Pareiškėją juridinio asmens pažinimo  anketoje, pateikiamoje kartu su 
Paraiška. Schemoje turi būti nurodyti juridinių asmenų pavadinimai, kodai, 
buveinės valstybė, fizinių asmenų vardai, pavardės, gyvenamosios vietos 
valstybės, taip pat nurodomi turimų akcijų (dalių, pajų) dalis procentais.  

Gali būti 
neteikiama 

Originalas 

8. Juridinio asmens pažinimo anketa pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos įstatymo reikalavimus (Priedas Nr. 5)  

Originalas  Originalas  

9. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos apie Pareiškėjo Vadovus, 
patvirtinančius Vadovų atitikimą Fondo keliamiems reikalavimams.  

 Patvirtintas 
nuorašas, ne 
senesnis 
kaip 60 d. 

10. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro pažymos apie Pareiškėją tiesiogiai 
ar netiesiogiai kontroliuojančius asmenis, patvirtinančius šių asmenų atitikimą 
Fondo keliamiems reikalavimams. 

 Patvirtintas 
nuorašas,  
ne senesnis 
kaip 60 d. 

11. Pareiškėjo Vadovų, nurodytų Pareiškėjo informacijos 14 punkte, asmens 
tapatybės dokumento kopijos 

Kopija Patvirtintas 
nuorašas 

12. Dokumentas, patvirtinantis Paraišką pasirašančio asmens įgaliojimus, jei 
Paraišką pasirašo ne įmonės vadovas 

Kopija Patvirtintas 
nuorašas 

13. Kitų kreditorių atsisakymai finansuoti Pareiškėją Kopija Kopija 
14. Išrašas iš Juridinių asmenų registro (kuriame matosi išrašo išdavimo data), jei 

klientas ne rezidentas – juridinio asmens registravimo pažymėjimas. 
 Originalas 

arba 
patvirtintas 
nuorašas  

15. Įgaliojimas ar kitas dokumentas, kuris suteikia teisę veikti juridinio asmens vardu, 
jei šios informacijos nėra išraše iš Juridinių asmenų registro. 

 Originalas 
arba 
patvirtintas 
nuorašas  

Aš, toliau pasirašęs: 

1. Pareiškėjo vardu patvirtinu, kad Pareiškėjas pilnai ir visiškai atitinka Tvarkos Priede Nr. 2 nurodytus 
Pareiškėjų Lietuvos pagalbos verslui fondo finansavimui gauti tinkamumo kriterijus, 
išskyrus_________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

2. Tuo atveju, kuomet Paraiška yra prašoma suteikti finansavimą Priemonėmis B (kaip tai apibrėžta 
Tvarkos Priede Nr. 3), Pareiškėjo vardu patvirtinu, kad Pareiškėjas neturi galimybių tokio pobūdžio 



 

investicijų gauti rinkoje, o kiti Fondo siūlomi finansavimo instrumentai (Priemonės A, kaip tai apibrėžta 
Tvarkos Priede Nr. 3) yra nepakankami Pareiškėjo veiklos tęstinumui užtikrinti. 

3. Patvirtinu, kad esu informuotas ir sutinku, kad informacija apie Pareiškėją, kiek tai susiję su šios 
Paraiškos vertinimu ir realizavimu, būtų tikrinama visuose valstybės registruose, kitose informacinėse 
sistemose ir duomenų bazėse. 

4. Suprantu, kad, Pareiškėjui pateikus tikrovės neatitinkančią informaciją, atšaukus šią Paraišką, būsime 
pašalinti iš Paraiškos vertinimo procedūrų ir Pareiškėjo pateikta Paraiška bus atmesta. Mums pateikus 
tikrovės neatitinkančią informaciją, atšaukus šią Paraišką, įsipareigojame atlyginti Fondo patirtas 
išlaidas, susijusias su Paraiškos vertinimu bei papildomu patikrinimu (jei toks buvo atliekamas). 

5. Sutinku įsileisti Fondo ir (ar) VIVA atstovus, Fondo kreditorių atstovus, Lietuvos Respublikos valstybės 
kontrolės, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie 
Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Konkurencijos tarybos 
įgaliotus atstovus, tinkamai įgaliotų nacionalinių, ES subjektų ar kitų institucijų, turinčių teisę tikrinti, 
kaip panaudojamos Fondo valdomos lėšos atstovus atlikti Pareiškėjui suteiktos paskolos lėšų 
panaudojimo patikrinimą. Sutinku visus su gautu finansavimu panaudojimu susijusius dokumentus 
saugoti ne trumpiau nei 10 metų nuo finansavimo sutarties pasirašymo dienos. Sutinku visus 
dokumentus, reikalingus atlikti auditui ar patikroms, teikti neatlygintinai. 

6. Mes, Pareiškėjas bei su Prašymu susiję asmenys, patvirtiname, kad susipažinome su Fondo Privatumo 
pranešimu ir esame tinkamai informuoti apie Prašyme bei prie jos pridedamuose dokumentuose 
pateikiamų asmens duomenų tvarkymą ir su tuo susijusias teises. 

7. Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas atstovauti Pareiškėjui, pasirašydamas šią Paraišką, patvirtinu ir 
pareiškiu, kad Pareiškėjas sutinka su visomis sąlygomis, numatytomis Paraiškų Lietuvos Pagalbos 
Verslui Fondo finansavimui gauti teikimo ir vertinimo tvarkoje, ir kad šioje Paraiškoje bei jos prieduose 
pateikta informacija yra visais atžvilgiais išsami ir teisinga. 

Užpildymo data: 
 

 
 

  

Vardas ir pavardė, pareigos, parašas 
 

 

 

 

 



 

Priedas Nr. 4.1 

FINANSINĖS INFORMACIJOS KLAUSIMYNAS 

Pageidaujama informacijos pateikimo forma yra elektroninė, redaguojama. Formatas nėra labai svarbus, reikėtų remtis 
tokiu, kuris yra lengviau prieinamas bendrovėje atsižvelgiant į apskaitoje naudojamas programas ir rengiamą analitinę 
medžiagą.  

Prašome pateikti tiek Pareiškėjo atskirą, tiek Pareiškėjo įmonių grupės konsoliduotus duomenis, jei Pareiškėjui pagal 
teisės aktus privalu rengti konsoliduotas finansines ataskaitas.  

2021 m. duomenis prašome pateikti už laikotarpį iki mėnesio, per kurį pateikiama Paraiška. 

1. Finansinė informacija (konsoliduota): 

1.1. Audituotos konsoliduotos paskutinės finansinės ataskaitos: pelno/nuostolio ataskaita, balansas, pinigų srautų 
ataskaita, metinis pranešimas, aiškinamasis raštas;  

Pastaba. Teikiami Pareiškėjo finansinių ataskaitų rinkiniai turi būti patvirtinti laikantis teisės aktų reikalavimų 
ir pateikti Juridinių asmenų registrui, jeigu finansinių ataskaitų patvirtinimo ir pateikimo Juridinių asmenų 
registrui terminai Paraiškos teikimo dieną jau yra suėję.  

1.2. Paskutinio metų ketvirčio finansinės ataskaitos (svarbu, kad būtų palyginamumas su praėjusių metų  
atitinkamu laikotarpiu), patvirtintos vadovo ir finansininko parašu. 

1.3. Pajamos pamėnesiui (iki paskutinio galimo pilno mėnesio). Palyginimui prašome pateikti pajamas pamėnesiui 
2019 m. atitinkamam laikotarpiui;  

Detalus pajamų skaidymas pagal: 

1.3.1.  Siūlomų paslaugų ar gaminių tipus; 

1.3.2.  Šalis; 

1.3.3.  Klientus; 

1.3.4.  Kitaip, kaip pajamas skaido pati Bendrovė; 

1.4. Detalus kaštų skaidymas 2018 - 2019 m., bei 2020 m. pagal: 

1.4.1. Savikainos skaidymas (žaliava, darbuotojai, komunalinės išlaidos, nusidėvėjimas ir kt.) pagal gaminių ar 
paslaugų tipus; 

1.4.2. Administracinių ir pardavimo kaštų skaidymas; 

1.4.3. Vienkartiniai (nenumatyti, nesikartojantys) kaštai; 

1.5. Kitos veiklos pajamų ir sąnaudų komponentų išskyrimas ir detalizacija; 

1.6. Ilgalaikio turto detalizacija (paskutinio metų ketvirčio datai, už kurį teikiama finansinė atskaitomybė ) pagal 
grupes, kiekvienai grupei nurodant:  

1.6.1.  Įsigijimo vertė; 
1.6.2.  Sukauptas nusidėvėjimas; 
1.6.3.  Likutinė vertė; 
1.6.4.  Įkeisto ar kitaip apriboto turto dalis; 
1.6.5.  Turto, kuriam atliktas turto vertinimas, balansinė ir rinkos vertės; Nurodyti kada atliktas turto vertinimas;  

1.7. Trumpalaikio turto ir įsipareigojimų išskaidymas, pagrindinių dalių detalizacija (paskutinio metų ketvirčio 
datai, už kurį teikiama finansinė atskaitomybė ): 

1.7.1.  Atsargų iššifravimas pagal amžių; 

1.7.2.  Gautinų sumų išskaidymas iššifravimas  pagal pradelsimo laiką, stambesnių pradelstų sumų 
paaiškinimas; 

1.7.3.  Mokėtinų sumų išskaidymas pagal pradelsimo laiką, stambesnių pradelstų sumų paaiškinimas; 

1.8. Finansinės skolos, likučiai jų mokėjimo grafikai, palūkanos, užtikrinimo priemonės ir kitos sąlygos; 

1.9.   Subsidijų iššifravimas, nurodant subsidijų sutarčių galiojimo laiką ir esmines bendrovių veiklą apribojančias 
sąlygas; ar yra įmonių kontrolės perleidimą ribojančių nuostatų; 

1.10. Įmonės kitų asmenų atžvilgiu išduotų ir kitų asmenų įmonių atžvilgiu išduotų garantijų, laidavimų ir kitų 
nebalansinių įsipareigojimų sąrašas ir detalės; 



 

Pastaba: Skaičiai finansinėse ataskaitose turi sutapti su pateiktais skaidymais. 

2. Klientai ir tiekėjai: 

2.1. Didžiausių klientų sąrašas (TOP10 pagal 2019 – 2020 m. pajamas) nurodyti pardavimo apimtis fizine išraiška 
ir sumas kiekvienam klientui kiekiais. 

2.2. Pagrindinių tiekėjų sąrašas (TOP 10 pagal 2019 – 2020 m. skaičius) bendradarbiavimo laikotarpis, tiekėjo 
valstybė; Pilnas tiekėjų skaičius 2019 m. skaičius ir suma. 

3. Kita informacija 

3.1. Nurodykite, ar pareiškėjas per praėjusius 3 metus ir einamaisiais metais akcininkams išmokėjo dividendus 
bei jų sumas; 

3.2. Nurodykite 5 didžiausius (svarbiausius) teisminius ginčus, kuriuose siekiama iš Pareiškėjo prisiteisti 
reikšmingą pinigų sumą arba atlikti (susilaikyti) nuo veiksmų, kurie gali turėti reikšmingą įtaką Pareiškėjo 
finansinei padėčiai: 

Nr. Ginčo šalys Ginčo objektas (esmė) Teisminio ginčo 
trukmė 

Siekiama prisiteisti 
suma 

1     
2     
3     
4     
5     
 Bendra siekiama prisiteisti iš Pareiškėjo suma:  

 



 

Priedas Nr. 4.2 

PATVIRTINIMAS, KAD PAREIŠKĖJAS NĖRA LAIKOMAS SUNKUMŲ PATIRIANČIĄ ĮMONE 

Šiuo patvirtiname, kad Pareiškėjas [pavadinimas, kodas, registracijos adresas] 2019 m. gruodžio 31 d. arba paraiškos 
pateikimo metu nebuvo laikomi sunkumų patiriančia įmone, kaip tai apibrėžta 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento 
(ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 
straipsnius, 2 str. 18 dalies (a), (b) ir (e) punktus, t. y. Pareiškėjas nėra įmonė, kuri susiduria su bent jau viena iš šių 
aplinkybių: 

1. ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (kuri nėra maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ), veikianti trumpiau nei trejus 
metus, arba, siekiant atitikti rizikos finansų pagalbos skyrimo reikalavimus, MVĮ per 7 metus nuo jos pirmojo 
komercinio pardavimo, atitinkanti rizikos finansų investicijų reikalavimus po finansų tarpininko išsamaus 
patikrinimo), kurios daugiau nei pusė pasirašytojo akcinio kapitalo buvo prarasta dėl sukauptų nuostolių. Taip yra 
tuomet, kai sukauptus nuostolius atėmus iš rezervų (ir visų kitų elementų, kurie paprastai laikomi bendrovės 
nuosavų lėšų dalimi) gaunama bendra neigiama suma, viršijantis pusę pasirašytojo akcinio kapitalo. Šioje 
nuostatoje „ribotos turtinės atsakomybės bendrovė“ visų pirma yra tokios rūšies bendrovė, kuri nurodyta Direktyvos 
2013/34/ES (37) I priede, o „akcinis kapitalas“, jeigu taikoma, apima bet kokius akcijų priedus 

 Pusė pasirašytojo akcinio 
kapitalo 

Nuosavas kapitalas (sukauptus nuostolius atėmus iš 
rezervų ir visų kitų balanso eilučių, kurie laikomi 
nuosavų lėšų dalimi) 

Pareiškėjo rodikliai   

Grupės konsoliduoti 
rodikliai 

  

 
2. bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės (kuri nėra MVĮ, veikianti trumpiau 

nei trejus metus, arba, siekiant atitikti rizikos finansų pagalbos skyrimo reikalavimus, MVĮ per 7 metus nuo jos 
pirmojo komercinio pardavimo, atitinkanti rizikos finansų investicijų reikalavimus po finansų tarpininko išsamaus 
patikrinimo) skolą, kurios daugiau nei pusė jos kapitalo, kaip parodyta bendrovės apskaitoje, buvo prarasta dėl 
sukauptų nuostolių. Šioje nuostatoje „bendrovė, kurioje bent keli nariai turi neribotą turtinę atsakomybę už 
bendrovės skolą“ visų pirma yra tokios rūšies bendrovė, kuri nurodyta Direktyvos 2013/34/ES II priede; 

3. įmonei taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra arba ji atitinka nacionalinės teisės kriterijus, kad jos kreditorių 
prašymu jai būtų pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra; 

4. įmonė gavo sanavimo pagalbą ir dar negrąžino skolos ar baigėsi jos garantijos galiojimas, arba gavo 
restruktūrizavimo pagalbą ir vis dar laikosi restruktūrizavimo plano; 

5. įmonė, kuri nėra MVĮ, jeigu per paskutinius dvejus metus: 
a. įmonės balansinis skolos ir nuosavo kapitalo santykis viršija 7,5 ir 
b. įmonės EBITDA (pajamų neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo, ir amortizacijos) palūkanų 

padengimo santykis yra mažesnis negu 1,0. 
 Balansinis skolos ir nuosavo kapitalo 

santykis 
EBITDA/palūkanų padengimo santykis 

2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 
Pareiškėjo rodikliai     
Grupės konsoliduoti 
rodikliai 

    

Pastaba: Jei Pareiškėjas siekia įrodyti, kad Pareiškėjas Paraiškos pateikimo metu nėra sunkumų patiriančia įmone, kartu 
turi būti pateikti finansinės atskaitomybės už̌ pastarąjį ketvirtį prieš Paraiškos pateikimo dieną dokumentai ir, jei nuo 2020 
m. sausio 1 d. iki Paraiškos pateikimo dienos įvyko nuosavybės struktūros (kapitalo, akcijų̨ priedų, perkainojimo rezervų, 
rezervų) pokyčių̨, – dokumentus, kuriais pagrindžiami šie pokyčiai (sukauptų nuostolių padengimo, kapitalo padidinimo 
apmokėjimo, turto vertinimo ir (arba) kitus susijusius dokumentus. Tokiu atveju Fondo patvirtintas paslaugų teikėjas turi 
pateikti argumentuotą nuomonę, kuria pagrindžiama, kad Pareiškėjas ar kiti aukščiau nurodyti asmenys neturėtų būti 
laikomi sunkumų patiriančiomis įmonėmis. 

 

Pareiškėjo vardu:  

 _______________________________  



 

Priedas Nr. 4.3 

FONDO PRIVATUMO PRANEŠIMO SANTRAUKA 

 
I PAREIŠKĖJO VADOVŲ IR PAREIŠKĖJĄ TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI KONTROLIUOJANČIŲ ASMENŲ 

DUOMENŲ TVARKYMAS 

1. Fondas savo veikloje, vertindamas Paraišką ir įgyvendindamas investavimo strategiją tvarko Pareiškėjo vadovų 
ir Pareiškėją tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančių asmenų asmens duomenis: 

1.1 vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, kontaktinę informaciją; 

1.2 informaciją apie Pareiškėjo kontrolės pagrindą, akcijų nuosavybę, dalyvavimą Pareiškėjo veikloje; 

1.3 informaciją apie veiklos sritį, galimus interesų konfliktus; 

1.4 Valstybės institucijų tvarkomų registrų išduodama pažymą apie nurodytų asmenų įvykdytas nusikalstamas veikas 

2. Duomenys yra tvarkomi Fondo veiklos vykdymo, Paraiškos vertinimo, investavimo strategijos įgyvendinimo 
tikslais, taip pat siekiant įvykdyti Fondui taikomas teisines pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų 
finansavimo prevencijos įstatymų, taip pat kitų susijusių teisės aktų reikalavimų taikymu, Fondo teisėto intereso 
tikrinti Pareiškėją bei Fondui taikytinų teisinių prievolių įgyvendinimo pagrindu. 

3. Be asmens duomenų, kuriuos asmenys kartu su Paraiška pateikia Fondui, Fondas taip pat turi teisę gauti asmens 
duomenis, t. y., vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, pareigas, kitas duomenų kategorijas, iš viešųjų 
valstybės registrų ir kitų teisėtų šaltinių, kai tam yra teisės aktuose nustatytas pagrindas.  

4. Fondas asmens duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi 
tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams 
reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tai tiek, kiek reikia šiuo tikslu. 

II ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 
5. Fondas asmens duomenų tvarkymui pasitelkia tam tikrus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie 

duomenų tvarkytojai yra: duomenis apdorojančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios 
ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas 
teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina 
jų paslaugoms teikti. 

6. Fondas turi teisę perduoti asmens duomenis investuotojams, ko-investuotojams, savo teisiniams ir finansiniams 
patarėjams tiek, kiek yra būtina Paraiškos svarstymui ir įvertinimui bei sprendimui skirti ar neskirti paramą priimti.  

7. Kitiems duomenų gavėjams (pvz., viešiems registrams, priežiūros institucijoms ir pan.) asmens duomenys gali 
būti teikiami tik esant teisės aktuose nustatytiems pagrindams arba Fondui įgyvendinant savo teisėtą interesą. 

III ASMENS TEISĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS SRITYJE 
8. Asmenys turi teisę, patvirtinus savo asmens tapatybę, prašyti, kad Fondas leistų susipažinti su tvarkomais jų 

asmens duomenimis, ištaisytų neteisingus ar netikslius asmens duomenis ar juos ištrintų arba apribotų duomenų 
tvarkymą, jeigu toks prašymas atitinka teisės aktuose numatytas sąlygas, taip pat teisę nesutikti, kad duomenys 
būtų tvarkomi ar atšaukti jau duotą sutikimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šiomis teisėmis galima 
pasinaudoti laikantis teisės aktuose nustatytų sąlygų. 

9. Dėl netinkamo duomenų tvarkymo asmenys gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (daugiau 
informacijos – www.vdai.lrv.lt).  

10. Nepateikus nurodytų mano asmens duomenų negalės būti teikiama ir svarstoma Paraiška. 

11. Daugiau informacijos apie savo teises gauti, o taip pat jas įgyvendinti galiu kreipdamasis(-i) į Fondą el. pašto 
adresu info@viva.lt, apsilankius Fondo interneto svetainėje adresu www.viva.lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priedas Nr. 4.4 

Juridinio asmens valdymo schema (pavyzdinė forma) 

 
Prašome nubraižyti ir paaiškinti įmonių grupės, kuriai priklauso Pareiškėjas, valdymo schemą ir nurodykite galutinius 
naudos gavėjus. 
. 

 
 
 
 
 
 

Naudos gavėjas(-ai) yra / Beneficial owner(-s) is(are): 

 
Schemos pavyzdys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esant galimybei prašome schemoje taip pat nurodyti informaciją, kurią prašoma atskleisti šio priedo skyriuje Pareiškėją 
tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančių asmenų duomenys. 

 

Jeigu šios informacijos nėra galimybės supildyti schemoje, prašome užpildyti šio priedo skyriuje Pareiškėją tiesiogiai ar 
netiesiogiai kontroliuojančių asmenų duomenys pateikiamas lenteles. 

 

 
 

Petras Petraitis, 
Lietuva, 100 % akcijų 

John West, UK, 40 % 
akcijų 

Erica Bolt, UK, 30 % 
akcijų 

Pareiškėjas 
50% akcijų 

UAB CCC, kodas [___], 
Lietuva, 

UAB BBB, kodas [___], 
Lietuva,50 % akcijų 

UAB AAA, kodas [___], 
Lietuva,60 % akcijų 


